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ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ СТРУЧНОГ ЛИЦА
О СПРОВОЂЕЊУ УНАПРЕД ПРИПРЕМЉЕНОГ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ ПЕЦКА из ПЕЦКЕ
За месец JУЛ 2015. године.

Решењем Привредног суда у Ваљеву бр.15/2014 од 26.01.2015.године, усвојен је Унапред
припремљени план реорганизације (у даљем тексту УППР) који је поднела Земљорадничка
задруга ПЕЦКА из Пецке (у даљем тексту Задруга).
Решеље је постало правоснажно дана 14.04.2015. године, којим је потврђено усвајање УППР.
Сагласно тачки XIII УППР, дан почетка примене УППР је 14-ти дан од дана правоснажности, а то
је 28.04.2015. године.

I.

СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ УППР.

Од мера које су предвиђене УППР, Задруга је у извештајном периоду имала следеће
активности, и то:
Б. Потпуно намирење пре почетка примене плана
Овим УППР је предвиђена мера потпуног намирења поверилаца из класе А,Б и Ц пре почетка
примене плана, тј. до 28.04.2015. године. Укупне обавезе Задруге према повериоцима из ових
класа према УППР износе 54.227.604,00.До краја извештајног периода измирени су повериоци
из наведених класа у износу од 34.058.984,31 дин. Са осталим повериоцима је постигнут
договор о новим роковима за намирење.
Задруга је у извештајном периоду измирила обавезе према Аграр трејду у стечају, у износу од
200.000,00 дин.
Констатује се да није испоштована динамика намирења обавеза по основу договора са
повериоцима из класа А,Б и Ц, и да прети реална опасност да неко од поверилаца покрене
поступак за обарање УППР. Неопходно је у што краћем периоду измирити ове обавезе

II.
-

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ЗАДРУГЕ
Пословни рачуни

Задруга послује преко следећих рачуна:
А) ЗЗ ПЕЦКА, код Комерцијалне банке бр. 205- 89752- 07, промет у периоду 01-31.07.2015:
59.874.938,88 дин.
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Код Банке Поштанске штедионице бр. 200- 2368670102012-65, промет у периоди 01-31.07.2015
год.: 60.000,00 дин
Девизни рачун код Комерцијалне банке, промет у периоду 01.06-30.06: 0,00 еура.

-

Остварена реализација

У посматраном периоду 01.07-31.07.2015. године, Задруга је остварила приходе у пословању по
основу продаје готове робе, сировина и робе у малопродаји,
у укупном износу од: 42.295.623,42 дин.
-

Активности откупа воћа рода 2015.

Задруга је у посматраном периоду интензивно вршила откуп воћа рода 2015.год, и откупила:
-

581.572 кг. малине, што са откупљеним количинама из претходног месеца износу
укупно 1.102.662 кг.
96.743 кг. Купине, с тим да откуп траје и даље.

Откупљене количине су веома значајне, једне од већих у историји задруге.
Пољопривредним произвођачима је током јула, на име откупљеног воћа, аконтативно
исплаћено 47.066.086,00 динара, што са исплатама из претходног месеца износи укупно
60.362.636,00 дин, што је око 30% од укупних обавеза према произвођачима. То је врло низак
проценат исплате, обзиром да је са откупом малине завршено пре месец дана. Неопходно је
интезивирати продају откупљеног воћа ради намирења произвођача.
Задруга је у досадашњем периоду спровођења УППР предузела значајне напоре да оствари
пројектоване планске категорије пословних прихода и добити. Коначни резултат ће бити
познати по реализацији откупљенога воћа на домаћем и страном тржишту.
-

Гашење повезаног лица, Пецка пром

Планом је предвиђено да се у року од 60 дана од почетка примене плана изврши припајање
повезаног правног лица Пецка пром, и да се пословање Задруге обавља искључиво преко ње.
Увидом у евиденције АПР и НБС констатујем да је Пецка Пром још увек активно правно лице,
што је у супротности са планом.
-

Конституисање одбора поверилаца

Нова Агробанка у стечају и Фонд за развој РС су одредили своје представнике у Одбору
поверилаца Задруге. Од стране представника Задруге нисам добио обавештење да је
конститутивна седница Одбора повреилаца и одржана.
Неопходно је исту заказати и одржати у што краћем року. Иницијативу и правне радње за
заказивање исте мора спровести Задруга.
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-

Обавештавање поверилаца

Планом је предвиђено да се месечни извештај НСЛ објави на сајту Задруге. Обзиром да то не
функционише, неопходно је да Задруга ове извештаје, по добијању, достави већинским
повериоцима: Новој Агробанци у стечају и Фонду за развок РС.

ЗАКЉУЧАК
На основу изнетих чињеница, констатујем да се спровођења УППР Задруге одвија углавном
према одредбама истог.

Пецка, 20.08.2015.

Независно стручно лице за праћење спровођење плана
ВЕЛИБОР ЛУКИЋ, ср

